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24.2.2
8a (' )משנה ב 9b ()שהיה לו ללמוד ולא למד

 ה, דברים יט:וָחָ י

נִדּחָ ה יָד ֹו בַ גּ ְַרזֶן לִ כְ רֹת הָ עֵ ץ וְ נ ַָשׁל הַ בַּ ְרזֶל ִמן הָ עֵ ץ וּמָ צָ א אֶ ת ֵרעֵ הוּ וָ מֵ ת הוּא יָנוּס אֶ ל אַחַ ת הֶ עָ ִרים הָ אֵ לֶּה
ְ ְ וַאֲ ֶשׁר יָבֹא אֶ ת ֵרעֵ הוּ בַ יַּעַ ר ל ְַחטֹב עֵ ִצים ו.1
 כו, ויקרא כה: וְ ִאישׁ כִּ י א י ְִהיֶה לּ ֹו גֹּאֵ ל וְ ִה ִשּׂיגָה יָד ֹו וּמָ צָ א כְּ דֵ י גְאֻ לָּת ֹו.2
ֵ  יַסֵּ ר בִּ ְנ וִ ינִיחֶ וְ י.3
 יז, פ משלי כט: ִתּן מַ עֲ דַ נִּים לְ נ ְַפ ֶשׁ
ֶ ֲ וְ ִאישׁ א.4
 כ, במדבר יט:שׁר י ְִט ָמא וְ א י ְִתחַ ָטּא וְ נִ כְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ִמתּ ֹו הַ ָקּהָ ל כִּ י אֶ ת ִמ ְק ַדּשׁ ה' ִטמֵּ א מֵ י נִ ָדּה א ֹז ַרק עָ לָיו טָ מֵ א הוּא
ִ ִ ֵשׁ ֶשׁת י ִָמים ַתּעֲ בֹד וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁב.5
 כא, שמות לד:יעי ִתּ ְשׁבֹּ ת בֶּ חָ ִרישׁ וּבַ ָקּצִ יר ִתּ ְשׁבֹּת
ָ 'ָאָרץ ַשׁבָּ ת ַלה
ֶ  וּבַ ָשּׁנָה הַ ְשּׁבִ יעִ ת ַשׁבַּ ת ַשׁבָּ תוֹן י ְִהיֶה ל.6
 ד, ויקרא כה:שׂ ְד א ִתז ְָרע וְ כ ְַר ְמ א ִתזְמֹ ר
ָ יִשׂ ָראֵ ל וְ ַלגֵּר וְ לַתּו ָֹשׁב בְּ תוֹכָם ִתּ ְהיֶינָה ֵשׁשׁ הֶ עָ ִרים הָ אֵ לֶּה לְ ִמ ְקלָט לָנוּס
ְ  לִ בְ נֵי.7
 טו, במדבר לה:שׁמָּ ה כָּל מַ כֵּה נֶפֶ שׁ בִּ ְשׁ ָגגָה
ִ  אֱ ִהים א ְת ַקלֵּל וְ נ.8
 כז, שמות כב:ָשׂיא בְ עַ ְמּ א ָתאֹ ר
ָ יִשׂ ָראֵ ל וְ ַלגֵּר וְ לַתּו ָֹשׁב בְּ ת ֹוכָם ִתּ ְהיֶינָה ֵשׁשׁ הֶ עָ ִרים הָ אֵ לֶּה לְ ִמ ְקלָט לָנוּס
ְ  לִ בְ נֵי.9
 טו, במדבר לה:שׁמָּ ה כָּל מַ כֵּה נֶפֶ שׁ ִבּ ְשׁ ָגגָה
 יב, במדבר לה: וְ הָ יוּ ָלכֶם הֶ עָ ִרים לְ ִמ ְקלָט ִמגֹּ אֵ ל וְ א יָמוּת הָ רֹצֵ חַ עַ ד עָ ְמד ֹו לִ פְ נֵי הָ עֵ דָ ה ל ִַמּ ְשׁפָּ ט.10
ֶ ֲ ַויָּבֹא אֱ ִהים אֶ ל אֲ בִ ימֶ ֶל בַּ חֲ לוֹם הַ ָלּ ְילָה ַויֹּאמֶ ר ל ֹו ִה ְנּ מֵ ת עַ ל הָ ִא ָשּׁה א.11
 ג, בראשית כ:שׁר ל ַָק ְח ָתּ וְ ִהוא בְּ עֻ לַת בָּ עַ ל
ֹ ית זֹּאת וָאֶ ְח
ָ  ַויֹּאמֶ ר אֵ לָיו הָ אֱ ִהים בַּ חֲ ם גַּם אָנֹ כִ י י ַָד ְע ִתּי כִּ י ְב ָתם לְ בָ בְ עָ ִשׂ.12
 ו, בראשית כ: ָשׂ גַּם אָנֹ כִ י או ְֹת מֵ חֲ ט ֹו ִלי עַ ל כֵּן א נְ ַת ִתּי לִ נְ גֹּעַ אֵ לֶיה
ִ ָעֱשׂה הָ ָרעָ ה הַ גְּ ֹדלָה הַ זֹּאת וְ חָ ט
ֶ ֶאוּמה כִּ י ִאם או ָֹת בַּ אֲ ֶשׁר ַא ְתּ ִא ְשׁתּ ֹו וְ אֵ י א
ָ  אֵ ינֶנּוּ גָדוֹל בַּ בַּ יִת הַ זֶּה ִממֶּ נִּי וְ א חָ ַשׂ ִממֶּ נִּי ְמ.13
 ט, בראשית לט:אתי לֵא הִ ים
 ד, בראשית כ: וַאֲ בִ ימֶ ֶל א ָק ַרב אֵ לֶיהָ וַ יֹּאמַ ר אֲ ֹדנָי הֲ גוֹי גַּם צַ ִדּיק ַתּהֲ רֹג.14
ֶ ֲ וְ עַ ָתּה הָ ֵשׁב אֵ ֶשׁת הָ ִאישׁ כִּ י נָבִ יא הוּא וְ י ְִתפַּ לֵּל בַּ עַ ְד ו ְֶחיֵה וְ ִאם אֵ ינְ מֵ ִשׁיב דַּ ע כִּ י מוֹת ָתּמוּת אַ ָתּה וְ כָל א.15
 ז, בראשית כ: שׁר ָל

I

II

'משנה ב: locational and circumstantial parameters of הורג בשוגג
a
if: someone throws a rock into the public area and kills someone – גולה
i
challenge: this is a case of מזיד
1
answer: case is where he was demolishing his wall
2
block: he still must look where he’s throwing the rocks
(a) answer: he’s throwing them into a dung heap that is generally used by people – but only at night
(b) and: occasionally used during day  not ( מזידrarely used then); not ( אונסsometimes used)  גולה
b
ראב"י: if the person came out after the rock was thrown and “met” it –  – אינו גולהas per ( מצאv. 1)
i
tangent: philological inquiry into ( מצאv. 2)
c
if: he threw it into his own yard and killed
i
if: the victim had permission to be there –  ;גולהif not – exempt
ii as per: v. 1 – model - a forest is a place where both killer and victim have the right to enter
1
which excludes: the private yard of the בעה"ב
d אבא שאול: just as chopping wood is a non-commanded act, only non-commanded acts could lead to גלות
i
excluding: father/teacher punishing child/student or שליח ב"ד
ii analysis: student asked  – רבאperhaps it even refers to going to chop wood for ( מצוהe.g. )עצי מערכה
1
answer: there is no inherent  ;מצוהif the wood is already chopped, sufficient
(a) challenge: our  – משנהif the student studied well, no  מצוהto punish him
(b) retort: v. 3 implies that there is a value in corporal punishment in any case
(i) rejected (by  רבאhimself): ( אשרv. 1) implies options
1. challenge:  אשרin v. 4 doesn’t imply options – there is מת מצוה
2. answer: other phrases in that  פרשהimply necessary ( טומאהand to include )מחוסר כפורים
(c) alternative version: this line of reasoning was used to support  ר' ישמעאלin re: vv. 5-6 and קציר מצוה דוחה שבת
1משנה ג: extent of relationships leading to גלות
a
All: even son to father, father to son, for any Jew; except for a  ;גר תושבa  ג"תonly generates  גלותfor another גר תושב
i
Father: only if he punished him outside of the context of his training (cf. ' משנה בabove)
ii Son: challenge from v. 7 – excludes son killing father from גלות
1
Answer1 ()ר"כ:  ברייתאis ר"ש, who holds  הרגto be “lighter”; ( שגגת סייףmurder) has כפרה, ( שגגת חנקfather) doesn’t
(a) And:  משנהfollows רבנן, who hold  חנקto be “lighter”
2
Answer2 ()רבא:  ברייתאis excluding wounding father  סד"א ;בשוגגsince he would die במזידגלות, קמ"ל
iii For any Jew: includes  ;עבד וכותיas per  ברייתאwhich makes this reciprocal re: execution and מלקות
1
Challenge: we understand if an  עבד וכותיkills a  ;ישראלbut why the inverse?
(a) Clarification: we understand killing, but (assuming  לוקהis case of )קללה, v. 8 should exclude עבד
(i) Answer1: case where he testified and הוזם
1. Challenge: an  עבדcannot testify
(ii) Answer2: if he hit him with an attack that was פחות מש"פ &( מלקותno הכאה::)קללה
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Exception: גר תושב
1
Inference: a ג"ת::non-Jew
(a) Challenge: end of  – משנהhe is  גולהif he kills another ג"ת
(i) Resolution ()ר' כהנא: if he kills a ישראל, no ( גלותkilled); if he kills a  – ג"תexile
(b) Alternate take: vv. vv. 9-10 contradict each other
(i) Resolution ()ר"כ: as above; if he kills a  ישראלno  ;גלותif he kills another  – ג"תexile
2
Challenge: ruling that a  גויand  ג"תwho killed – are killed (no ;)גלות
(a) Note:  ג"תis equated to  ;גויno distinction if he kills his own kind or not – מיתה, no גלות
(i) Answer1 ()ר"ח: if he kills on the way down, which is  גלותfor ישראל,  גלותfor ג"ת
1. But: if he kills on his way up – פטור בישראל, he is killed
2. Challenge ()רבא: the reasoning is convoluted – if בישראל, on the way up is less culpable, why should
he be killed for it?
(ii) Answer2 ()רבא: if he thinks its permissible – as per ’רבאs approach that אומר מותר קרוב למזיד
3
Tangent: status of אומר מותר, in case where he thought his intended victim was a בר פטורא
(a) רבא:  קרוב למזידחייב
(b) ר"ח:  אונספטור
(i) Arguments:
1. רבא: v. 11 –  אבימלךwas going to die even though he thought  שרהwas unmarried
a. Counter: perhaps it means בידי שמים, as per v. 12
b. Block: v 13, which is certainly ( בידי אדםintended adultery) uses the same phrase
2. ( אבייcontra )רבא: v. 14 –  אבימלךis called “innocent”
a. Counter: as per ’ר' שמואל בר נחמניs explanation of v. 15
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